PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PI
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2009
CARGO: AGENTE DE DISCIPLINA
(11 DE ABRIL DE 2010)
_____________________________________________________
NOME DO CANDIDATO
___________________________________________
INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões objetivas. Caso exista algum problema,
comunique-o imediatamente ao Fiscal de Sala.
PORTUGUÊS
Questões
1 a 20

Pontos
1,5

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questões
Pontos
21 a 40
2,5

2. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente assinalada no CARTÃORESPOSTA, fornecido especificamente para este fim.
3. As questões objetivas devem ser respondidas no CARTÃO–RESPOSTA, considerando a
numeração de 1 a 40.
3.1. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser
feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta azul
ou preta, de forma contínua e densa.
A

B

C

D

E

Exemplo:
3.2. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas do qual você só poderá
assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE
UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
4. Confira se seu nome e número de inscrição constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA
que você recebeu, o qual não pode ser amassado ou dobrado.
5. O Cartão-Resposta só será substituído se tiver falha de impressão.
6. Assine seu nome na lista de presença e no CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identidade.
7. Esta prova terá duração de 3 (TRÊS) horas, tendo seu início às 08h00min e término às
11h30min (horário de Teresina).
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) Se utilizar, durante a aplicação das provas, de máquinas e/ou relógio de calcular, bem como
de rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
c) Não assinar o CARTÃO-RESPOSTA ou lista de presença.
9. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início das provas e só
poderá levar o Caderno de Questões faltando meia hora ou menos para o término das mesmas.
10. Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala o CARTÃO-RESPOSTA.
11. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados até o dia 12/04/2010 no site www.
ivin.com.br.
BOA PROVA!
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PORTUGUÊS
DEFESA DOS NARDONI PEDE JÚRI AO VIVO
NA TV
1
O advogado Roberto Podval deverá
pedir à Justiça que o julgamento de seus
clientes, Alexandre Nardoni, 31, e Anna
Carolina Jatobá, 26, seja televisionado em
rede nacional. Nesta semana, ele já pediu
que em sua argumentação possa também
usar como prova nabo, cenoura, banana e
alho. Os legumes, diz ele, serão usados para
questionar o trabalho dos peritos.
2
Caso o juiz não aceite, a defesa ameaça
se retirar do tribunal, forçando o adiamento
do julgamento. O casal é acusado de
assassinar Isabella Nardoni, filha de
Alexandre, no dia 29 de março de 2008.
Ambos negam. O julgamento está marcado
para começar na próxima segunda.
3
Segundo o defensor, a possibilidade de
falar na TV deverá atenuar a imagem
negativa que o casal tem na sociedade.
4
Em entrevista à Folha ontem, ele
também disse que, usando os alimentos
durante o júri, espera conseguir provar que
não há uma certeza sobre a existência de
sangue no apartamento do casal, de onde a
garota foi jogada do sexto andar.
5
O reagente Bluestar Forensic, usado
pelo Instituto de Criminalística para detectar
manchas de sangue, também age com
diversos produtos, entre eles os legumes,
frutas e temperos citados, conforme o
advogado. A defesa entende que o reagente,
que será levado ao julgamento, não é preciso
para definir se as manchas encontradas no
imóvel eram sangue.
6
O promotor que atua no caso, Francisco
Cembranelli, diz que a tese é infundada. "Eu
não acredito que as polícias científicas de
todo o mundo usem um produto que dá
positivo com qualquer gênero alimentício",
disse à Folha na quarta.

7
"Por que o FBI [polícia federal
americana] e a Scotland Yard [polícia
britânica] usam? Restaria concluir que a
Justiça americana já deve ter condenado
muita gente dizendo que matou e espalhou
sangue, quando era nabo da cozinheira
descuidada." Ontem, ele não foi encontrado
para
comentar
o
pedido
de
televisionamento.
TALITA BEDINELLI & AFONSO BENITES da Folha de S.Paulo.

1. Considere as seguintes afirmações:
I. A defesa do casal Nardoni ameaça se
retirar do tribunal caso o juiz não autorize a
transmissão televisiva, em rede nacional, do
julgamento.
II. A estratégia de se retirar do tribunal
poderá trazer como conseqüência o
adiamento do julgamento do casal Nardoni.
III. De acordo com o advogado de defesa a
possibilidade de falar na TV deverá atenuar a
imagem negativa que o casal tem na
sociedade.
IV. O defensor do casal disse que, usando os
alimentos durante o júri, espera conseguir
provar a inocência dos clientes.
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o
que se afirma em:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e IV
e) Apenas II
2. O motivo pelo qual o advogado do casal
Nardoni deseja usar como prova em sua
argumentação: nabo, cenoura, banana e
alho, deve-se:
a) Aos alimentos servirem para demonstrar
a inocência do casal, pois ambos sempre
trataram bem a criança com uma
alimentação balanceada.
b) A argumentação baseia-se em defesas
realizadas em tribunais americanos nas quais
essa estratégia sempre culminou com a
absolvição dos réus.
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c) A defesa espera sensibilizar os jurados
provando que o sangue encontrado no
apartamento na verdade não passa de uma
substância presente nesses alimentos
quando colocados juntos, numa reação
química.
d) Usando os alimentos durante o júri,
espera conseguir provar que não há uma
certeza sobre a existência de sangue no
apartamento do casal, de onde a garota foi
jogada do sexto andar.
e) Confirmar efetivamente que o reagente
Bluestar Forensic detecta manchas de sangue
e que, portanto, não se pode duvidar do
trabalho dos peritos.
3. A afirmação do promotor que atua no
caso de que "Eu não acredito que as polícias
científicas de todo o mundo usem um
produto que dá positivo com qualquer gênero
alimentício" o termo destacado refere-se
a(o):
a) Nabo e alho.
b) Cenoura e nabo.
c) Banana e cenoura.
d) Todos os gêneros alimentícios.
e) Bluestar Forensic.
4. "Por que o FBI [polícia federal
americana] e a Scotland Yard [polícia
britânica] usam? No contexto em que se
formula a pergunta acima, o promotor, está
questionando a tese que:
a) Afirma que a substância utilizada para
identificar manchas de sangue é realmente
capaz de fazê-lo.
b) Quer provar que há uma certeza sobre a
existência de sangue no apartamento do
casal, de onde a garota foi jogada do sexto
andar.
c) Defende que o reagente Bluestar
Forensic,
usado
pelo
Instituto
de
Criminalística para detectar manchas de
sangue, não é capaz de fazê-lo, segundo o
advogado de defesa.

d) Assevera que os alimentos usados pela
defesa irão confirmar a eficiência do
reagente químico.
e) Afirma que as polícias do mundo
condenam injustamente diversas pessoas por
acreditar numa substância que não é eficaz,
segundo a defesa do casal.
5. De acordo com o texto, a defesa do casal
Nardoni só não se retirará do tribunal se:
a) A promotoria voltar atrás e aceitar a tese
de que o reagente Bluestar Forensic não é
eficaz na identificação do sangue.
b) A acusação poder utilizar a técnica
transgênica de reação química mostrando a
eficácia do reagente em identificar o sangue
de Isabella.
c) Se o juiz aceitar na argumentação da
defesa a utilização de nabo, cenoura, banana
e alho, como prova.
d) A acusação não permitir que o
julgamento seja televisionado em rede
nacional.
e) O
promotor
aceitar
todas
as
testemunhas arroladas pela defesa sem
questionar.
6. A intenção da defesa em utilizar na sua
argumentação alimentos como nabo,
cenoura, banana e alho, se justifica por que:
a) Pretende mostrar como Isabella era bem
tratada pelo casal.
b) A promotoria quer confundir a opinião
do júri e os advogados do casal não irão
permitir.
c) O juiz tem se mostrado parcial em
relação ao tratamento dado ao casal, pois
todos são inocentes até que se prove o
contrário.
d) O promotor não concorda que o
julgamento seja transmitido pela TV.
e) Os alimentos serão usados para
questionar o trabalho dos peritos.
7. A razão pela qual o promotor do caso
Nardoni não comentou o pedido de
televisionamento feito pela defesa, foi:
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a) Ter achado um absurdo tal pedido e
recusou-se a comentá-lo.
b) Negar-se a participar de tal julgamento
por motivos de foro íntimo.
c) Não ter sido encontrado pela imprensa.
d) Recusar-se terminantemente a participar
de um julgamento-show.
e) Negar-se
peremptoriamente
a
transformar o julgamento num espetáculo
midiático.
8. Na frase “a defesa ameaça se retirar do
tribunal, forçando o adiamento do
julgamento”, o segmento sublinhado pode
ser corretamente substituído, sem prejuízo
para o sentido, por:
a) Proximidade.
b) Provimento.
c) Antecipação.
d) Anulação.
e) Retardamento.
9. Considerando-se o contexto, traduz-se
adequadamente o sentido de um vocábulo
do texto em:
a) Deverá atenuar a imagem negativa =
tornar menos intensa. (3º parágrafo)
b) Francisco Cembranelli, diz que a tese é
infundada = bem fundamentada. (6º
parágrafo)
c) usado pelo Instituto de Criminalística
para detectar manchas de sangue = ocultar
(5º parágrafo)
d) Quando era nabo da cozinheira
descuidada = caprichosa (7º parágrafo)
e) Serão usados para questionar o trabalho
= confirmar (7º parágrafo)
10. Tendo em vista o contexto, é correto
afirmar que se emite uma opinião
reproduzida de forma direta, na opção:
a) Ele também disse que, usando os
alimentos durante o júri, espera conseguir
provar que não há uma certeza sobre a
existência de sangue no apartamento do
casal.

b) O reagente Bluestar Forensic, usado pelo
Instituto de Criminalística para detectar
manchas de sangue, também age com
diversos produtos.
c) O advogado Roberto Podval deverá pedir
à Justiça que o julgamento de seus clientes
seja televisionado em rede nacional.
d) "Eu não acredito que as polícias
científicas de todo o mundo usem um
produto que dá positivo com qualquer
gênero alimentício".
e) A defesa entende que o reagente, que
será levado ao julgamento, não é preciso
para definir se as manchas encontradas no
imóvel eram sangue.
11. O acento no vocábulo porém , justifica-se
porque:
a) A palavra é uma paroxítona terminada
em ditongo.
b) A palavra é uma proparoxítona.
c) A palavra é uma oxítona terminada em –
em.
d) A palavra é um monossílabo tônico.
e) A palavra possui um ditongo crescente.
12. Assinale a opção em que o termo
destacado foi empregado de forma errônea:
a) A cientista Smith foi a única testemunha
do experimento.
b) Um psiquiatra foi apontado como a
cabeça da idéia de ministrar ritalina para
acalmar as crianças.
c) A percentagem da dose do esteróide THP
deve ser ampliada.
d) A personagem principal da descoberta
do mecanismo celular foi o hormônio THP.
e) Os adolescentes e crianças com déficit
de aprendizagem tiveram o laringe menos
desenvolvido.
13. Em “Um grupo de cientistas nos EUA” o
termo destacado é um substantivo coletivo.
Assinale a opção que não contém um
substantivo coletivo:
a) Farândola
b) Fressura
4
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c) Alcatéia
d) Utensílio
e) Cabilda
14.
a)
b)
c)
d)
e)

O gênero foi indicado corretamente em:
O cientista – a êxtase
A eczema – a amálgama
O fármaco – o esteróide
A aneurisma – a tracoma
O cal – a cotilédone

15. Não houve erro na classificação do
sujeito em:
a) Um grupo de cientistas nos EUA
anunciou a descoberta. (sujeito composto).
b) Ela atua como uma fechadura
bioquímica. (sujeito elíptico).
c) Alguns psiquiatras acusam colegas de
receitarem a droga. (sujeito simples).
d) Uma dose do esteróide THP é suficiente.
(sujeito indeterminado).
e) Essa molécula é um receptor celular.
(sujeito oculto).
16. Assinale a opção em que a relação
semântica de sinonímia entre a expressão
destacada e a expressão entre parênteses é
incorreta:
a) Alguns psiquiatras acusam colegas de
receitarem a droga. (prescreverem)
b) Nos
primórdios da humanidade.
(origens)
c) O déficit de aprendizagem da puberdade
é pior. (deficiência)
d) Na superfície da célula. (interior)
e) Prolifera
durante
a
puberdade
(multiplica)
17. No tocante ao plural dos substantivos
compostos, assinale a opção incorreta:
a) Ele gosta de amores-perfeitos e cultivaos.
b) Os vice-diretores reunir-se-ão amanhã.
c) As aulas serão dadas às segundas-feiras.
d) Há muitos beijas-flores no meu quintal.
e) A moda está voltando às saias-balão.

18. Está correta a grafia de todas as palavras
da frase:
a) A defesa ameassa se retirar do tribunal,
forçando o adiamento do julgamento.
b) Ele não foi encontrado para comentar o
pedido de televizionamento.
c) O reagente Bluestar Forensic, foi usado
pelo Instituto de Criminalística.
d) Segundo o defençor, a possibilidade de
falar na TV deverá atenuar a imagem
negativa do casal.
e) O casal é acusado de assasinar Isabella
Nardoni, filha de Alexandre, no dia 29 de
março de 2008.
19. Houve erro na justificativa do emprego
da letra inicial maiúscula em:
a) Segundo o defensor, a possibilidade de
falar na TV deverá atenuar a imagem
negativa que o casal tem. = numeral ordinal.
(3º parágrafo)
b) Em entrevista à Folha ontem. = nome de
um
estabelecimento
jornalístico.
(4º
parágrafo)
c) Francisco Cembranelli, diz que a tese é
infundada. = nomes próprios. (6º parágrafo)
d) O reagente Bluestar Forensic. =
substantivo próprio. (5º parágrafo)
e) A defesa entende que o reagente, que
será levado ao julgamento. = após ponto. (5º
parágrafo)
20. Assinale a opção abaixo em que todas as
palavras devem ser grafadas com letra inicial
maiúscula:
a) peritos – advogado – juiz.
b) filha – casal – julgamento.
c) março – segunda – promotor.
d) folha (jornal) – isabella – nardoni.
e) carolina – alimento – reagente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Em 2009, aconteceu uma grande
enchente, em todo o Estado do Piauí com a
cheia dos rios. Neste período infelizmente
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ocorreu o desabamento de uma barragem. O
nome desta barragem é:
a) Piaus
b) Bocaina
c) Serra
d) Filadélfia
e) Algodões I
22. Logo após a descoberta do Brasil, os
portugueses procuraram ouro e não
acharam, no entanto descobriram e
exploraram. Qual foi este produto:
a) Pau-Brasil
b) Prata
c) Cobre
d) Cedro
e) Pau d’arco
23. Os três primeiros Governadores do Brasil
Colônia foram:
a) Antonio Lopes, Tomé de Souza e Men de
Sá
b) Tomé da Silva, Duarte da Costa e Mem
de Sá.
c) Antonio de Souza, Lopes da Costa e Mem
de Sá.
d) Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem
de Sá.
e) Tomé de Souza, Duarte da Costa e
Augusto de Sá.
24. As invasões holandesas aconteceram em
qual região do Brasil:
a) Norte
b) Nordeste
c) Centro-Oeste
d) Sul
e) Sudeste
25. Dentro da história do Brasil um período
importante foi o período de mineração. Em
qual região brasileira estava as maiores
minas de ouro:
a) Norte
b) Nordeste
c) Sudeste
d) Sul

e) Centro-Oeste
26. A Balaiada foi uma
aconteceu nos estado de:
a) Minas Gerais e São Paulo
b) Rio Grande do Sul
c) Pará
d) Maranhão e Piauí
e) Bahia

revolta

27. Presidente da Republica que
responsável pela fundação de Brasília
a) Juscelino Kubistchek
b) Fernando Henrique Cardoso
c) Lula
d) João Goulart
e) Janio Quadros

que

foi

28. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, é considerada criança o menor
de:
a) 10 anos
b) 11 anos
c) 12 anos
d) 13 anos
e) 14 anos
29. O mandato para senador da Republica
tem a duração de:
a) 4 anos
b) 2 anos
c) 6 anos
d) 8 anos
e) 10 anos
30. Os problemas ambientais aumentam
muito nos grandes centros. Das alternativas
abaixo, todas retratam problemas ambientais
das grandes cidades exceto:
a) Acumulo de lixo e esgotos
b) Poluição sonora
c) Congestionamentos freqüentes
d) Poluição visual
e) Excesso de áreas verdes
31. A República Velha durou de 1889 a 1930,
e neste período tiveram apenas presidentes
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de dois estados, Minas Gerais e São Paulo.
Esta republica também foi chamada de
republica:
a) Sal e açúcar
b) Mel e ouro
c) Café com leite
d) Café e ouro
e) Leite e açúcar
32. Quando foi promulgada
constituição do Brasil:
a) 1985
b) 1986
c) 1987
d) 1988
e) 1989

a

atual

33. O premio Nobel da Paz é um dos prêmios
mais importantes do mundo. No ano de
2009, o premio Nobel da Paz foi:
a) Barack Obama
b) Bill Clinton
c) Michael Jackson
d) Papa Bento XVI
e) Lula
34. O período de Brasil Império aconteceu
de 1822 a 1889. São características deste
período, exceto:
a) Produção voltada para a exportação
b) Produção centrada em um único produto
– monocultura
c) Produção em longa escala
d) Utilização da agricultura familiar como
meio de produção
e) Utilização do trabalho escravo
35. No ano de 2009, o Brasil conquistou o
direito de sediar os jogos olímpicos. Qual das
alternativas apresenta o ano que acontecerá
os jogos olímpicos
a) 2014
b) 2016
c) 2012
d) 2018
e) 2020

36. Inicialmente detectada no México no
final de março de 2009 e desde então se
alastrou por diversos países a Gripe Suína é
uma gripe pandêmica que atualmente está
acometendo a população de inúmeros
países, também podemos chamá-la de:
a) Influenza A H1N1
b) Influenza A H1N12
c) Influenza B H1N1
d) Influenza D H1N1
e) Influenza C H1N1
37. O Brasil hoje é um dos países em
destaque mundial em relação ao petróleo,
graças a descobertas de petróleo na camada:
a) Pós sal
b) Sal
c) Pré-sal
d) Pré-granito
e) Pré-calcário
38. Presidente do Brasil que governou no
período de 1930 a 1945, dando um golpe de
estado no ano de 1937 instituindo o Estado
Novo que o manteve no poder, pondo fim à
luta sucessória dos candidatos à Presidência
da República, estamos falando de:
a) Floriano Peixoto
b) Getulio Vargas
c) Fernando Henrique Cardoso
d) Lula
e) João Goulart
39. Escândalo de corrupção que descoberto
no final de novembro de 2009 pela Polícia
Federal através da Operação Caixa de
Pandora, conhecido como “mensalão dos
democratas” levou a prisão de José Roberto
Arruda, o governador de:
a) Bahia
b) Brasília
c) Acre
d) Pará
e) Piauí
40. Barack Obama conseguiu aprovar no
Congresso sua principal bandeira de
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campanha mesmo sem apoio dos
republicanos, o que significou uma grande
vitória para o seu governo. Que projeto foi
esse:
a) Fim da Guerra no Iraque
b) Reformulação da Constituição Federal do
país
c) Reforma do Sistema de Saúde
d) Divisão dos royalties do petróleo
igualmente entre os Estados do país
e) Fim da prisão perpétua e da pena de
morte no país

8

